
Dane rodzica/opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………….……………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy: ………………………………… 

KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZNIA  NA  OBIADY 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Proszę o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko) ………………………………………..…………………………………………… 

ucznia klasy ……………… na obiady w punkcie żywieniowym szkoły od dnia ..........................................  

Koszt 1 obiadu: 7,00 zł. Szkoła podaje rodzicom/opiekunom prawnym informację o wysokości opłat 

na początku każdego miesiąca przez e-dziennik. Płatność za obiady/żywienie: do 15-tego dnia miesiąca 

przelewem na wskazany rachunek bankowy. 

Oświadczam że: 

1. Zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady i akceptuję je. 

2. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie 

z  ustaloną stawką i w ustalonym terminie. 

3. Wyrażam zgodę na informowanie o zaległych płatnościach za obiady/wyżywienie dziecka/ci 

na  przez e-dziennik, podany powyżej adres lub telefon kontaktowy. 

 

 

Wronki, dnia  ……………………        Podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………..…………………… 

 

 

 

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY 

Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na nr konta 

20 8961 0002 2002 0000 0107 0002. 

- po tym terminie, za każdy dzień zwłoki naliczane będą karne odsetki. 

Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu 

rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki: 

- w przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej dwa dni 

wcześniej (osobiście, przez e-dziennik do sekretariatu, lub tel. 67 25 40 313 lub e-mail 

sekretariat@sp2wronki.pl) 

- w przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole – choroby, wyjazdu, należy zgłosić ten 

fakt (osobiście, telefonicznie tel. 67 25 40 313 lub przez e-dziennik do sekretariatu) najpóźniej do 

godz. 8.00 danego dnia. 

Rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłosić w formie pisemnej najpóźniej ostatniego 

dnia poprzedniego miesiąca. 

Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jako osoba stołująca się, której 

rodzice (opiekunowie) powinni uregulować należność za obiady. 


